ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

1

2

3

Цели за 2015 г.

Дейности

Резултат

1. Качествено и
прозрачно
предоставяне на
административни
услуги

1. Предоставяне на пълна
информация на
потенциалните потребители
за административните
услуги, чрез поддържане на
актуален списък на
предоставяните
административни услуги на
гишето за административно

През 2015 г. в ОА
Монтана е
поддържан актуален
списък на
предоставяните
административни
услуги, с който
гражданите магат да
се запознаят на

4

5
Индикатор
Индикатор за изпълнение
за
самооценка
1.напълно
постигната
цел /100 %/
2.задоволит
Индикатор за
Индикатор за
елно
текущо
целево
постигната
състояние
състояние
цел
/заложен
в
/отчетен в края /50 и над 50 %/
началото на
на 2015 г./
3.незадоволи
2015 г./
телно
постигната
цел
/ под 50 %/
Актуален
През 2015 г. в
2. задоволит
списък на
ОА Монтана е
елно
унифицирани поддържан
постигната
те
актуален списък цел /50 и
наименования на
над 50%/
на
предоставяните
администрати административн
вните услуги
и услуги със
предоставяни съответните
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обслужване

гишето за
административни
услуги и на интернет
страницата на
администрацията.
По подадени
заявления, на
потребителите са
предоставени 1054
броя
административни
услуги

от ОА
Монтана на
гишето за
администрати
вно
обслужване

2. Подобряване визията и
функциолността на интернет
страницата на Областна
администрация Монтана с
цел актуална информация за
предоставяните услуги с
нормативното основание за
тях, необходимите
документи и образци на
заявления

На интернет
страницата на ОА
Монтана има
отделна секция
„Административни
услуги”, в която
потребителите имат
възможност да се
запознаят с
Вътрешните правила
за организация на
административното
обслужване в ОА
Монтана и с
предлаганите
административни
услуги.

Актуален
списък на
унифицирани
те
наименования
на
администрати
вните услуги
предоставяни
от ОА
Монтана на
интернет
страницата на
администраци
ята

образци на
заявления, които
гражданите
могат да
изтеглят в
електронен вид
от интернет
страницата на
администрацият
аис
нормативните
основания за
услугите.
По подадени
заявления, на
потребителите
са предоставени
1054 броя
административн
и услуги
На интернет
страницата на
ОА Монтана е
публикуван и се
поддържа
актуален списък
с
административн
ите услуги,
които
администрацият
а извършва
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3. Провеждане на работна
среща с представители на
общините на територията на
областта във връзка с
въвеждане на комплексно
административно
обслужване

За всяка услуга
освен
наименованието има
публикувано
нормативното
основание, за
нейното извършване,
необходимите
документи, които
следва да се
представят, срока за
извършването,
дължимата такса
(ако има такава) и
образец на
заявлението, който
може да се изтегли и
да се попълни в
електронен вид
Във връзка с
Провеждане
изменението на
на работна
Наредбата за
среща
административното
обслужване е
изпратено писмо до
кметовете на всички
общини за
уведомяване за
промяната и
изискване на доклад
за предприетите
действия от тях за
преминаване към
комплексно
административно
обслужване

Работна среща
не е проведена,
но с общините е
водена писмена
кореспонденция
по отношение
въвеждане на
комплексно
административн
о обслужване в
общинските
администрации
и е изготвен
доклад за
предприетите от
тях действия и
тези предприети
от ОА Монтана
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4. Получаване обратна
връзка от
потребителите за тяхната
удовлетвореност от
качеството на
административното
обслужване

2.Ефективност на
правно – нормативното
обслужване

Осигуряване на процесуално
представителство пред
органите на съдебната власт

3.Провеждане на
политика за превенция
и противодействие на
корупцията

1. Приемане програма на
Областния обществен съвет
за превенция и
противодействие на
корупцията (ООСППК) за
2015 г.

Мнението, изразено
от потребителите на
административни
услуги по отношение
на тяхната
удовлетвореност от
административното
обслужване на
администрацията е
важна предпоставка
за подобряване на
неговото качество и
отнасяне от страна
на служителите
равнопоставено към
всички потребители,
като им предоставят
пълна, вярна и
разбираема
информация
Осигурено е
процесуално
представителство
пред органите на
съдебната власт и е
поддържана
актуална
информация за хода
на съдебните дела
Налична е актуална
програма за
дейността на
ООСППК за 2015 г.

Брой
попълнени
анкетни карти
и резултати от
анкета за
удовлетворен
остта на
гражданите от
качеството на
администрати
вното
обслужване

През 2015 г. на
гишето за
административн
о обслужване са
попълнени 16
анкетни карти и
40 броя анкети
на интернет
страницата на
ОА Монтана,
относно
удовлетвореност
та на гражданите
от качеството на
административн
ото обслужване,
предоставяно от
администрацият
а.

Изготвяне на
периодична
справка за
хода на
съдебните
дела

Изготвена е
1.напълно
справка, която се постигната
актуализира на
цел /100 %/
всеки етап от
хода на
съдебните дела

Приета
програма за
дейността на
ООСППК за
2015 г.

На заседание на
ООСППК е
обсъдена и
приета програма
за работа през
2015 г., която е
утвърдена от
областния

1.напълно
постигната
цел /100 %/

4

2. Провеждане на заседания
на ООСППК

3. Поддържане на актуален
регистър на интернет
страницата на ОА Монтана
за постъпилите през 2015 г.
сигнали и жалби до
ООСППК

Проведени заседания
на ООСППК през
2015 г., на които са
приети отчетите на
общините за усвоени
средства по
програми и проекти,
отчетите на
общините и
териториалните
звена на органите на
изпълнителна власт
за постъпили
сигнали за корупция,
разгледани са
постъпили сигнали и
жалби. На
заседанията са
обсъждани въпроси
за укрепване на
антикорупционната
среда в областта
След всяко
заседание на
ООСППК, на което
са разгледани
сигнали и жалби от
граждани, постъпили
до Съвета се
актуализира
създадения регистър
на интернет
страницата на ОА
Монтана. В

Проведени
заседания на
ООСППК

Актуален
регистър на
постъпилите
сигнали и
жалби до
ООСППК

управител, като
председател на
Съвета
През 2015 г. са
организирани и
проведени две
заседания на
ООСППК

Публикуваният
на интернет
страницата на
ОА Монтана
регистър е
актуализиран
след всяко
проведено
заседание на
Съвета, на което
са разглеждани
постъпили
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4. Представяне на доклади от
общинските съвети за
въведени мерки за
прозрачност при работата им

4. Превантивни
дейности за
предотвратяване на
бедствени ситуации на
територията на
областта

1. Събиране на информация
за собствеността и
ползването на водните
обекти на територията на
областта

2. Извършване обследване
на техническото и
експлоатационно състояние
и аварийното планиране на
водностопанските обекти

регистъра се попълва
информация за
предмета на сигнала,
решението на
членовете на Съвета
и предприетите
действия
Изпратено писмо до
председателите на
общинските съвети в
област Монтана за
предоставяне на
информация за
въведените мерки за
прозрачност в
дейността им
Събрана е актуална
информация от
всички общини за
собствеността на
водостопанските
обекти (язовири,
хвостохранилища и
диги) с данни за
документи за
собственост, начин
на ползване (наем,
концесия) и
координати на
собствениците и
ползвателите
Със заповеди на
областния управител
са сформирани
междуведомствени
комисии, в състав

сигнали и жалби
или отговори от
компетентни
органи за
предприети
действия
Предоставяне
на доклади от
общинските
съвети

Изготвяне на
справка

Сформиране
на комисия и
извършване
на проверка

Предоставени
доклади от
общинските
съвети с
информация за
предприети
мерки за
прозрачност при
осъществяване
на дейността им
Изготвена
справка и
актуализирани
досиета на
водостопанските
обекти на
територията на
областта

1.напълно
постигната
цел /100 %/

Сформирани са
междуведомстве
ни комисии,
които са
направили
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(язовири, защитни диги,
хвостохранилища,
изравнителни басейни и
речни корита) на
територията на област
Монтана

съгласно
изискванията на
Закона за водите,
които два пъти
годишно (пролетта и
есента) са
извършили
обследване на
техническото и
експлоатационното
състояние на всички
потенциално опасни
и част от
непотенциално
опасните язовири, на
защитните диги,
хвостохранилищата
и речните корита в
извънурбанизирани
територии

3.Обучение на доброволните
формирования на
територията на област
Монтана за защита на
населението при бедствия,
пожари и други извънредни
ситуации

Проведен семинар,
Провеждане
организиран от
на обучение
Областния
управител на област
Монтана с кметовете
на общини и
длъжностните лица в
областна и
общинските
администрации,
имащи задължения и
отговорности за
защита при бедствия
и извънредни
ситуации и
отстраняване на

обследване на
техническото и
експлоатационн
о състояние на
хидротехническ
ите обекти и са
дадени
предписания на
собствениците и
ползватели за
подобряването
му.
Сформирани
междуведомстве
ни комисии за
проверки
критични
участъци на
речните легла в
извънурбанизира
на територия
Проведен
семинар, на
който е направен
преглед на
нормативната
уредба и
актуалното
състояние на
доброволните
формирования в
областта,
обменени са
добри практики
и са разисквани
проблеми при
изпълнение на
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последиците от тях

5.Постигане на висока
ефективност при
осъществяване
правомощията на
областния управител
по контрола за
законосъобразност на
актовете и действията
на органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация

1. Във връзка с
осъществяване на контрола
за законосъобразност на
актовете на общинските
съвети: проверени са 2112
бр. решения от 177 бр.
протоколи от заседания.
Върнати за ново обсъждане
са 32 бр. решения.
Преразгледани от
общинските съвети са 25 бр.
решения. Оспорени пред
Административен съд
Монтана са 14 бр. решения,
като 4 бр. от тях не са
връщани за ново обсъждане.
След оспорване общинските
съвети са отменили 9 бр.
решения, 2 бр. решения са
отменени от съда, по 2 бр.
решения производствата са
прекратени по молба на ОУ,
а производството по 1 бр.
решение не е приключило.
През отчетния период ВАС е
отменил 2 бр. решения,
приети през 2012 г. и 2013 г.
2.Във връзка с
осъществяване на контрол за

„Програмата за
поетапно
изграждане на
самостоятелно
действащи
доброволни
формирования”
Създаване на
1. Текущи
1. Брой
сигурност и
проверки за
върнати/оспорен
предвидимост в
законосъобраз и решения на
действията на
ност на
общинските
администрацията във приетите
съвети – 46 бр.
връзка с прилагането решения на
на нормативната
общинските
уредба.
съвети в
областта.

2. Проверки
за

1.напълно
постигната
цел /100 %/

2. Брой
отменени
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законосъобразността на
актовете и действията на
кметовете на общини, са
постъпили 11 бр. жалби.
Същите са били
неоснователни и няма
отменени заповеди на
кметовете на общини през
периода.

законосъобраз
ност на актове
на кметове на
общини в
областта по
повод
постъпили
жалби срещу
тях.

незаконосъобраз
ни актове на
кметове на
общини
оспорени по
административе
н ред пред ОУ –
0 бр.

3. Проверка на актовете на
общинските съвети с цел
идентифициране на
незаконосъобразни
регулаторни режими
прилагани от тях и
предприемане на действия за
отмяната им.

3. Проверени
актове на
общинските
съвети – 66
бр. решения, с
които се
приемат,
изменят или
домълват
нормативни
администрати
вни актове.

3. Отменени 2
бр. решения на
общински
съвети, с които
са въведени
незаконосъобраз
ни регулаторни
режими.

4.С цел осигуряване
публичност и прозрачност
при изпълнение функциите
на областния управител за
осъществяване на контрол по
законосъобразността на
решенията на общинските
съвети редовно да се
публикува информация на
Интернет страницата на
областна администрация
Монтана за върнатите и
оспорени решения, както и
за решенията на съдилищата

4. Създадени
на Интернет
страницата на
ОА секции
„Решения на
общинските
съвети” и
„Решения по
администрати
вни дела” и
публикуване
на
информация
по

4. Редовно
публикуване на
информация за
върнатите/оспор
ените решения
на сайта на ОА и
актуализация на
справката за
административн
ия контрол на
тримесечие.
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по образуваните
административни дела.

6. Създаване на
условия за провеждане
на регионални и
секторни политики на
територията на област
Монтана

1. Дейност на Областния
съвет за развитие.

1.Осъществено
взаимодействие с
органите на
местното
самоуправление и
професионалните
браншови
организации на
областно ниво,
дефинирани
регионални,
областни и
общински
приоритети

проведения
администрати
вен контрол в
секция
„Новини”.
Планирани 2
редовни
заседания в
началото на
2015 г.

Проведени 2
редовни
заседания през
2015 г. и 1
неприсъствена
процедура за
вземане на
решение . На
първото
заседание се
състояло се на 5
май 2015 г. бяха
обсъдени
подадени от
общините в
област Монтана
предложения за
инвестиционни
проекти, имащи
съществено
значение за
социалноикономическото
развитие на
областта. На
16.12. 2015 г. бе
проведена
писмена
неприсъствена
процедура във
връзка с
необходимостта

1.напълно
постигната
цел /100 %/
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от определяне на
представители
на Областния
съвет за
развитие на
област Монтана
в състава на
Регионалния
съвет за
развитие на
Северозападен
район и
формулиране на
предложения за
резервни
членове от
областта в
Комитетите за
наблюдение на
отделните
Оперативни
програми.
На 22 декември
2015 г. съветът
проведе своето
второ редовно
заседание с
основен акцент в
дневния ред:
Представяне и
обсъждане на
включения в
Целенасочената
инвестиционна
програма в
подкрепа на
Северозапада
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пакет от
предложения за
инвестиционни
проекти, имащи
съществено
значение за
социалноикономическото
развитие на
област Монтана.
2. Дейности към Съвета по
регионална политика към
Министъра на регионалното
развитие и
благоустройството в
качеството на областния
управител на председател на
Регионалния съвет за
развитие на район от ниво 2.

2. Подобрена
координация с
териториалните
структури на
изпълнителната
власт за провеждане
на политиките на
областно ниво

2. През 2015 г.
Областният
управител, в
качеството си на
председател на
РСР взе участие
в 2 заседания на
Съвета по
регионална
политика към
Министъра на
регионалното
развитие и
благоустройство
то. На първото
заседание,
състояло се на
26.01.2015 г. са
разгледани
последващите
оценки за
изпълнението на
РПР от ниво 2 за
периода 20072013 г. и е
представен
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актуализиран
социалноикономически
анализ за
нуждите на ОП
“Региони в
растеж” 20142020 г. В
рамките на
второто
заседание,
състояло се на
24.06.2015 г. е
разгледан проект
на Закон за
изменение и
допълнение на
ЗРР и
информация за
напредъка по
разработването
на ЦИП за
Северозапада,
Родопите и
Странджа.
3.Дейност на Регионалния
съвет за развитие на
Северозападен район

3. РСР на СЗР
проведе общо 4
заседания през
2015 г. като две
от тях се
състояха през
първата
половина на
2015 г. под
председателств
ото на
13

Областния
управител на
област
Монтана.
В рамките на
първото
заседание, което
се проведе на 31
март 2015 г. в
Монтана бяха
определени
представители в
комитета за
наблюдение на
националната
стратегическа
референтна
рамка и
националния
съвет по
изменение на
климата. Също
така
Регионалният
съвет подкрепи
становището на
Областния
управител на
област ловеч в
обхвата на
Целенасочената
инвестиционна
програма в
подкрепа на
Северозапада да
бъдат включени
и областите
14

Плевен и Ловеч.
В рамките на
дневния ред
беше
представена и
информация за
мерките по
отделните
Оперативни
програми, както
и Националната
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни
сгради.
Второто
заседание беше
проведено в
периода 11-12
юни 2015 г. в
хотел “Съни
Гардън” в гр.
Вършец. В
резултат от
проведените
дискусии бе
одобрен
Годишния
доклад по
наблюдение на
изпълнението на
Регионалния
план за развитие
2014-2020 г. за
2014 г., а също
15

така беше
обсъдена и
бъдещия процес
по изготвяне и
окомплектоване
на
Целенасочената
инвестиционна
програма в
подкрепа на
Северозападна
България,
Родопите,
Странджа,
погранични,
планински и
полупланински
слаборазвити
райони. Също
така
Регионалният
съвет за
развитие взе
решение да бъде
изготвено
съвместно писмо
до Министерски
съвет с искане за
осигуряване на
целеви средства
по бюджетите на
областните
администрации
за възлагане
разработването
на Последващи
оценки на
16

Областните
стратегии за
периода 20072013 г.
Областният
управител на
област Плевен
представи
мотивирано
предложение за
запазване на
Информационно
то звено по ТГС
Румъния –
България в
Плевен.
4.Провеждане на тематични
срещи с кметове на общини,
териториални структури на
изпълнителната власт и
заинтересованите страни, за
представяне на оперативните
програми за плановия период
2014-2020 г.

4. На 17.02.2015
г. беше
проведена
работна среща с
участието на
Министъра на
туризма и
кметове на
общини от
област Монтана.
Темата на
събитието беше
свързана с
приоритетите в
туристическия
сектор за
областта и
Северозапада.
На 22 април
17

2015 г.
Съвместният
технически
секретариат на
Програма
Интеррег V-A
Румъния –
България 20142020 г.,
Регионален офис
– Кълъраш,
Румъния
проведе
информационен
ден с
бенефициенти от
област Монтана
с цел
представяне на
документа на
официално
стартиралата
през месец март
2015 г.
трансгранична
програма и
разясняване на
целите,
приоритетите и
условията за
кандидатстване.
На 2 октомври
2015г.се проведе
информационен
ден във връзка с
Първата покана
18

за набиране на
проектни
предложения по
Програмата за
трансгранично
сътрудничество
Интеррег-ИПП
БългарияСърбия. В
рамките на
инициативата
експерти от
Управляващия
орган и
Съвместния
Технически
секретариат на
трансграничната
програма
представиха
основни теми,
свързани с
изискванията за
кандидатстване
по първата
покана за
набиране на
предложения,
структура на
проектното
предложение и
попълването на
формуляра за
кандидатстване,
разработване на
бюджет и
допустимост на
19

разходите.
На 19 ноември
2015 г. на
работна среща с
участието на
представители
на всички
общини в област
Монтана беше
представен и
обсъден
полученият от
МРРБ първи
работен вариант
на ЦИП в
подкрепа на
Северозапада. В
резултат от
обсъжданията бе
взето решение
включените в
инвестиционнат
а програма
проекти да бъдат
допълнени с
нови
приоритетни
предложения от
страна на
общините преди
заседанието на
РСР на СЗР,
състояло се на
24.11.2015 г.
7.Провеждане на

1.Национална програма

Осигурени условия

Провеждане

Програмата не е

2.задоволит
20

активна политика по
осигуряване на заетост
и инвестиране в
човешките ресурси на
територията на област
Монтана

„От социални помощи към
заетост”
Провеждане на заседание на
КЗ за
оценяване на проектите по
Програма „ОСПОЗ”

за повежадане на
държавната
политика по
изпълнение на
програми
осигуряващи заетост
и социална
интеграция на
базработни лица,
обект на месечно
социално
подпомагане, чрез
разкриване
на работни места

2.Регионални програми за
заетост
Провеждане на заседание на
КЗ за разглеждане и
одобрение на идейни
предложения за регионални
програми за заетост,
разработени в изпълнение на
чл. 31 от Закона за
насърчаване на заетостта, за
внасяне за разглеждане и
включване в Националния
план за действие по
заетостта - 2015 г. от
Министерството на труда и
социалната политика

Осигурени условия
за провеждане на
регионалната
политика по
насърчаване на
заетостта чрез
предлагане за
финансиране и
реализиране пред
МТСП на
регионални
програми за
обучение и/ или
заетост на възрастни

на заседания
на Комисията
по заетост за
одобяване на
програми за
заетост

заложена в
НПДЗ – 2015 г.

елно
постигната
цел
/50 и над 50
%

През 2015 г.
МТСП не са
набирала идейни
предложения за
регионални
програми за
включване в
НПДЗ 2016 г.
През 2015 г. са
били одобрени
10 работни места
по регионална
програма на
областта – 4
лица на
длъжност
„пазач-портиер”
и 6 лица на
длъжност „общ
работник”.
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На 09.06.2015 г.
е проведено
заседание на КЗ
за Разглеждане и
обсъждане на
възможността за
разкриване на
работни места в
област Монтана
по проект
Подкрепа за
заетост”.
В Областна
администрация
Монтана по
проект
„Подкрепа за
заетост” бяха
наети 160 лица.
3.Програма „Старт на
кариерата”
Подадени заявки за
разкриване на работни места

Подпомагане
провеждането на
държавната
политика по
изпълнението на
програми за
осигуряване на
заетост на
безработни младежи
до 29 г.

По програма
„Старт на
кариерата” за 9
месеца през 2015
г. бяха наети 5
младежи на
възраст до 29 г.
Беше проведена
процедура за
одобрение и за
разкриване на
две работни
места през 2016
г.
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На 02.04.2015 г.
се проведе
кръгла маса с
участието на
представители
на УНИЦЕФ
България и на
заместникминистърът на
младежта и
спорта, на която
бяха разгледани
и обсъдени
резултатите и
препоръките от
проведено Изследване на
подрастващи и
младежи, които
не учат, не
работят и не се
обучават или т.
нар. група на
NEETs.
8.Провеждане на
1.Провеждане на
активна политика в
информационни кампании
сферата на етническите
и интеграционните
въпроси на територията
на област Монтана

Повишена
информираност на
роми-гимназисти
относно
възможностите за
обучение, стажове и
стипендии

Провеждане
на една
информацион
на кампания
на областно
ниво

На 8 април 2015
г. Областния
управител на
област Монтана
бе домакин на
кандидатстуденти от
община
Вълчедръм,
област Монтана,
които взеха
участие в

1.напълно
постигната
цел /100 %/
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инициативата
„Ден на
отворените
врати”.
Изпратено е
писмо до
кметовете на
всички общини с
информация, че
Ромският
образователен
фонд Будапеща орган
изира за поредна
година открит
конкурс за
стипендии на
база академични
постижения за
студенти от
ромски
произход.
2.Организиране на 2 бр.
заседания на ОССЕИВ

Подобрена
координацията и
взаимодействието
между
административните
структури и
неправителствените
организации за
решаване на
конкретни проблеми
свързани с
малцинствата

Заложено
провеждането
на 2 бр.
заседание на
ОССЕИВ и
актуализиран
е на
общинските
планове за
действие

На 21 май 2015
г. се проведе
заседание за
приемане на
Актуализиранит
е общински
планове за
действие в
подкрепа на
интеграционните
политики 20152020 г. като
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приложения към
Областната
стратегия на
област Монтана
за интегриране
на ромите 20122020 г. и
представяне на
годишен отчет за
изпълнението на
дейностите и
мерките,
заложени в
Общинските
планове за
действие в
подкрепа на
интеграционните
политики през
2014 г.
Проведена
процедура за
неприсъствено
вземане на
решение
от членовете на
Областния съвет
за
сътрудничество
по етническите и
интеграционните
въпроси
(ОССЕИВ) Монтана
относно
нанасяне
промени в
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Правилника за
устройството и
дейността на
Областния съвет
за
сътрудничество
по етническите и
интеграционните
въпроси.
3. Разработване и
подобряване на планове и
стратегии в подкрепа на
интеграционните политики

9.Подпомагане
провеждането на
държавната политика в
областта на
образованието и
обучението

Провеждане на заседание на
КЗ за разглеждане и
одобрение на подадените до
началника на РИО Монтана
предложения от държавните
и общинските училища от
област Монтана за държавен
план-прием по професии за
учебната 2014 – 2015 година

Разписани
действия за
преодоляване на
различни форми на
неравнопоставеност
във всички
обществени сектори.
Утвърждаване на
позитивни
обществени нагласи
към ромската
общност.
Предприети
действия за
подобряване
връзката между
образованието и
обучението с
потребностите на
пазара на труда в
област Монтана

Актуализирани
11 общински
планове за
действие в
подкрепа на
интеграционните
политики 20152020 г.

Провеждане
на две
заседания на
Комисията по
заетост към
областния
съвет за
развитие във
връзка с
изпълнение
разпоредбите
на Закона за
професионалн
ото
образование и

Проведени 2 бр.
заседания на
Комисията по
заетостта.

1.напълно
постигната
цел /100 %/

На 28.01.2015 г.
бяха разгледани
и одобрени
подадените до
началника на
РИО Монтана
предложения от
държавните и
общинските
училища от
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обучение,
както и за
предприемане
на действия за
съгласуване
на
приоритетите
на бизнеса с
тези на
образованиет
о

10.Подпомагане
провеждането на
държавната политика
по развитието на нови
и достъпни социални
услуги

1.Оперативно координиране
на изпълнението на
Областната стратегия,
актуализиране на Областната
стратегия.

област Монтана
за държавен
план-прием по
професии за
учебната 2014 –
2015 година.

На 17.12.2015 г.
беше проведето
заседание, на
което
социалните
партньори се
запознаха със
състоянието,
тенденциите,
проблемите и
приоритетите на
образованието в
област Монтана
и бяха уточнени
вижданията на
заинтересованит
е страни по
отношение
приоритетите на
регионалната
икономика
Създадени условия
Изготвена
На 28.01.2015
за планиране и
актуализация г. проведено
изпълнение на
на Областната заседание на
предвидените видове стратегия за
Областната
социални услуги
развитие на
комисия по
социалните
социална
услуги
политика за
разглеждане и
одобрение на

2.задоволит
елно
постигната
цел
/50 и над 50
%
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Актуализирана
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в област
Монтана (2011
– 2015 г.).
Във връзка с
организирането
на процеса за
разработване на
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в област
Монтана за
периода 20162020 г. е
създаден
Областен
оперативен екип.
Сформираниса
работните екипи
по общини.
Събрана и
обобщена е
статистическа
информация и
моментни
снимки.
До края на 2015
г. е изготвен
само Докладанализ на
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ситуацията и
оценка на
потребностите за
област Монтана,
като част от
Стратегията.
2. Оперативно координиране
на Меморандум за
партньорство и
разбирателство

Създадени условия
за ефективното
функциониране на
Меморандума

Провеждане
на едно
заседание

На 03.04.2015 г.
проведено
заседание на
Групата за
обсъждане и
утвърждаване на
Интегриранит
план за действие
на областно ниво.

3.Осигуряване на ефективна
координация и
взаимодействие на
ангажираните субекти при
изпълнение на политики за
деинституционализация

Създадени условия
за ефективните
координация и
взаимодействие на
ангажираните
субекти при
изпълнение на
политики за
деинституционализа
ция

Провеждане
работна
среща на
Координацио
нния
механизъм по
деинституцио
нализация

През м.
септември бяха
утвърдени нови
правила за
дейността на
Областния
координационен
механизъм по
деинституциона
лизация

4. Дейност на Областния
съвет по тристранно
сътрудничество за област
Монтана

Предприети
действия за
постигане на
взаимодействие с
организациите на
работници и
работодатели на
местно ниво

Провеждане
на 2 бр.
заседания

На 02.09.2015 г.
проведено
заседание за
приемане на
промени в
Правилника за
организацията и
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дейността на
съвета, както и
за обсъждане
провеждането на
среща с бизнеса,
директорите на
държавните и
общинските
училища от
област Монтана
и други
заинтересовани
участници с цел
реализирането
на държавенплан прием в
училищата през
следващата
учебна година,
съобразен с
местните
икономически и
социални
условия.
5. Дейност на Областния
съвет по условия на труд за
област Монтана

На 17.12.2015 г.,
се проведе
съвместно
заседание на
Комисията по
заетостта и
Областния съвет
за тристранно
сътрудничество.
Цели на
заседанието запознаване на
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социалните
партньори със
състоянието,
тенденциите,
проблемите и
приоритетите на
образованието в
област Монтана
и уточняване
вижданията на
заинтересованит
е страни по
отношение
приоритетите на
регионалната
икономика.

11.Изпълнение на
Националната
програма за енергийна
ефективност на

1.Извършване на проверка на
документите за наличие на
предпоставки за одобряване
на сградите и попълване на

Със Заповед на
Областния
управител на област
Монтана е назначена

Предприеман
е на действия
за изпълнение
на

На 17.06.2015 г.
беше проведено
заседание, на
което директора
на дирекция
„Инспекция по
труда” запозна
членовете на
Съвета с
резултатите от
дейността на
инспекцията, с
приоритетните
задачи и обявени
извънредни
кампании.
15 броя
1.напълно
подписани
постигната
договори за
цел /100 %/
целево
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многофамилните
жилищни сгради на
територията на област
Монтана

контролен лист по образец.
2. Подписване на договор за
целево финансиране с
общината и Българската
банка за развитие.
3. Наблюдение на процеса по
обновяване на жилищните
сгради.

комисия със задача
Програмата
да го подпомага при на областно
изпълнение на
ниво.
задълженията му по
НПЕЕМЖС.
Организирана е и е
проведена работна
среща с
преставители на
МРРБ, на която са
дадени разяснения
на представители на
общините,
домоуправители и
граждани по
програмата.
Своевременно са
препращани до
общините в област
Монтана указания на
МРРБ по
Програмата.
От общините е
събрана информация
за жилищни блокове,
допустими по
НПЕЕМЖС. В три
от тях /Монтана,
Лом и Берковица/ са
създадени
сдружения на
собствениците, като
15 от тях са подали
заявления за интерес
и финансова помощ
до общините.
Ежеседмично е

финансиране
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събирана
информация от
общините за
напредъка по
програмата,
обобщавана е и е
изпращана в МРРБ.
Комисията,
назначена от
областния
управител, е провела
общо 14 заседания.
На 12 от тях са
разгледани 15 броя
заявления за интерес
и финансова помощ
на сдружения на
собственици от гр.
Монтана, гр.
Берковица и гр. Лом.
За резултатите от
работата на
комисията са
изготвени 15 броя
протоколи и 15 броя
контролни листове,
образец 13 от
методическите
указания по
програмата, които са
изпратени на
общините в
потвърждение на
това, че съответните
жилищни блокове са
допустими по
програмата и за тях
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могат да се сключват
договори за целево
финансиране.
За област Монтана
са подписани 15
броя договори за
целево финансиране
между кмета на
общината, областния
управител и
Българска банка за
развитие и ще бъдат
предприети действия
за саниране на 15
броя жилищни
блокове както
следва: 8 броя в гр.
Монтана, 4 броя в гр.
Лом и 3 броя в гр.
Берковица.
На други две
заседанията са
разгледани
изпратени от
кметовете на
Монтана и
Берковица
документи по
обявяване на
обществени поръчки
по националната
програма.
По програмата са
проведени
обществени поръчки
за енергийно и
техническо
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обследване в
общините Берковица
и Монтана.
12.Повишаване
качеството на
транспортните услуги
за населението и
бизнеса и подобряване
безопасността на
движение на
територията на област
Монтана

1.Провеждане на заседания
на Областната комисия по
безопасност на движението
по пътищата;

Подобрено
транспортно
обслужване на
територията на
област Монтана и
2.Организиране на
повишено ниво на
мероприятия, свързани с
безопасност и
безопасността на движението сигурност по
по пътищата;
пътищата.
3.Провеждане на заседания
на Областната комисия по
транспорт;

Проведени
заседания на
комисиите и
разяснителни
мероприятия

1.По повод
1.напълно
отбелязването на постигната
Третата
цел /100 %/
глобална
седмица на
ООН за пътна
безопасност, под
надслов
„Спаси живота
на децата“
Областната
комисия по
безопасност на
движението по
пътищата
организира
„Демонстрация
на поведение и
действие при
възникване на
ПТП и оказване
на първа
помощ”, която
се проведе на 7
май 2015 г.
2.През м.
ноември,съвмест
но с РИО Монтана беше
организиран
конкурс за
рисунка, като
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наградените
рисунки бяха
подредени в
изложба на
партера в
сградата на
Областна
администрация.
3.Областна
администрация
Монтана, със
съдействието на
Регионален
инспекторат по
образованието –
Монтана, Сектор
„Пътна
полиция” към
ОД на МВР –
Монтана,
Български
младежки
Червен кръст –
Монтана и СБА
– Монтана в
Общински
младежки дом –
Монтана
проведе
Областния кръг
на Националната
ученическа
викторина „Да
запазим децата
на пътя”.
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4.Изготвен отчет
на извършените
дейности по
Плана за
изпълнение на
Областната
стратегия за
подобряване
безопасността н
движението по
пътищата на
територията на
област Монтана
за периода 2012
– 2014 г.
5.Проведено
съвместно
заседание на
областната
комисия по
транспорт и
областната
комисия по
безопаност на
движението по
пътищата, на
което беше
представена
информация
относно
предвидените за
рехабилитация
през периода
2015-2017 г.
пътища от
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13.Осъществяване на
ефективно и ефикасно
управление на
дейностите по
стопанисване,
управление и
разпореждане с имоти
и вещи държавна
собственост на
територията на област
Монтана.

1.Извършване оглед на
състоянието на имотите
държавна собственост в
управление на областния
управител
2. Предприемане на действия
за прекратяване на
съсобственост с физически и
юридически лица.
3.Провеждане на процедури
по предоставяне на имотидържавна собственост на
общини и държавни
структури
4. Отдаване под наем на
имоти – частна държавна
собственост.
5.Придобиване и
разпореждане с имоти и
вещи - частна
държавна собственост.
6. Поддържане в актуално

Подобрено
обслужване на
ведомствата,
гражданите и
бизнеса. Създадени
условия за
прозрачност,
публичност и
конкурентност при
провеждането на
търгове за отдаване
под наем и
разпоредителни
действия с имоти
държавна
собственост на
териотрията на
област Монтана.

Брой –
продадени
имоти,
отдадени под
наем,
актувани
имоти,
отписани
имоти, иззети
имоти,
предоставени
за
управление,
прехвърлени
в собственост

републиканската
пътна мрежа на
територията на
Северозападен
район, както и
информация
относно
пътнотранспорт
ната обстановка
на територията
на област
Монтана за
първото
полугодие на
2015 г.
1.Със заповед на
областния
управител е
назначена
комисия, която
извърши оглед
на имотите, в
управление на
областния
управител на
област Монтана
и е изготвен
доклад.
2. Изготвени са
писма до
съсобствениците
на имоти за
ликвидиране на
съсобственост
чрез продажба
на държавния
дял – няма

1.напълно
постигната
цел /100 %/
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състояние на електронни
регистри:
- регистър на имотите –
държавна собственост на
територията на област
Монтана
- на имотите - държавна
собственост в управление на
областния управител;
- на имотите в управление на
областния управител, за
отдаване под наем;
- на имотите в управление на
областния управител,
отдадени под наем;
- на извършените
разпоредителни сделки с
имоти в управление на
областния управител;
- на имотите в управление на
областния управител, върху
които е учредено
безвъзмездно право на
ползване на регионални
ръководства на синдикални
организации;
- на имоти в управление на
областния управител за
продажба.

прекратена
съсобственост.
3. През отчетния
период с
Решения на
Министерския
съвет
безвъзмездно в
собственост на
общини са
прехвърлени 5
имота –
държавна
собственост:
община
Берковица – 3
бр., община
Г.Дамяново и
Медковец – по 1
бр.
4.През 2015
година под наем
са отдадени три
имота –
държавна
собственост.
5. През отчетния
период са
продадени 3
имота – частна
държавна
собственост.
6. На интернет
страницата на
областна
администрация
Монтана се
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поддържат
актуални
регистри на
имотите –
държавна
собственост на
територията на
областта, както и
на имотите, за
които са
предприети
действия от
областния
управител по
управление и
разпореждане
през 2015
година.
14. Повишаване
информираността на
обществото относно
ролята, правомощията,
отговорностит е на
областния управител и
дейността на Областна
администрация
Монтана

1.Поддържане на пряка
връзка с медиите – печатни и
електронни, организиране на
различни медийни събития –
за отразяване на дейността
на Областния управител.

Прозрачност за
работа на
институцията като
цяло и подобрена
информираност на
обществото.

брой
публикувани
новини в
официалната
интернет
страница на
Областна
администраци
я Монтана,
както и в
регионалните
печатни и
електронни
медии.
Създадени и
поддържани
нови рубрики

През 2015 г.
1.напълно
Областна
постигната
администрация
цел /100 %/
участва в
конкурса на
Фондация
„Прозрачни
регламенти” и
спечели
първото място
в двете
категории:
„Най-прозрачна
областна
администрация
” за 2014 г. и
„Най-добра
40

на Интернет
страницата на
ОА Монтана

2. Ежедневно актуализиране
на страницата на Областна
администрация –
публикуване на новини и
снимки, отразяващи
дейността на областна
администрация

Подобряване
функционалността
на официалния сайт
на областна
администрация
Монтана с цел
предоставяне на
полезна, актуална и
пълна информация
информация на
потребителите на
услуги.

практика за
партньорство
между областна
администрация
и гражданско
общество за
реализиране на
прозрачност в
действията на
администрация
та” за 2014 г.
Във връзка с
провеждане на
заседания на
съвети и
комисии, на
работни срещи
в Областна
администрация
Монтана се
осъществяваше
постоянен
контакт с
представители
на регионалните
медии;
За всички
мероприятия,
организирани от
областен
управител на
област Монтана
и зам.
областните
управители се
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подготвяше
новина със
снимков
материал за
интернет
страницата и за
официалната
фейсбук
страница на
Областна
администрация
Монтана.
Новините,
относно
дейността на
Областна
администрация
Монтана се
публикуваха в
официалната
интернет
страница на
администрацият
а, както и в
регионалните
печатни и
електронни
медии.
Имена и длъжност на попълващите:
Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС
Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС

/п/
/п/
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